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Järjestäjä:

Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry

Kokeen ylituomari:

Henttu-Torckell Tuovi (614343)

Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:

Taavila Kari (792882)

Kokeen sihteeri:

Kavalto Meimi (4159229)

Kokeen emäntä:
Sää:

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry. Maastoja kokeen käyttöön
antoivat Vassböle Jaktförening/Janne Wassberg. Tukikohta oli Vassbölessa,
Marsbackantie 91, Tähtelä.
Ylituomarina oli Tuovi Henttu-Torckell (Martinkylä, Sipoo). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO
1 ja 2 ja VOI 1 ja 2.
Vastaavana koetoimitsijana oli Kari Taavila (Tähtelä), joka koetoimikuntineen selviytyi
tehtävästään hyvin.
Kokeen järjestelyissä huomioitiin koronapandemian aikaiset ohjeistukset.
Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittävät ja
ne oli riittävän hyvin piilomerkatut.
Sää oli puolipilvinen.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin kuivattuja peuransorkkia.
Riistahavaintoina oli metsäkanalintu. Muina havaintoina oli runsaasti sorkkaeläinten jälkiä
ja jätöksiä.
Kaikki koirat läpäisivät 9 mm starttipistoolilla tehdyn laukauksensietotestin
hyväksyttävästi.
Koe päättyi kello

AVO-koirat
mäyräkoira, lyhytkarvainenuros, s. 22.01.2019

Rek. no FI16289/19

HÄNNÄNHUIPUN HITOKSEE MIE ROMAHAN AVO 0
SAASTAMOINEN SATUMAARIT

0 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Hanna Taka-Sihvola
Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna liikkeelle. Hurma jäljestää maa- ja
ilmavainua vaihdellen jarrutettuna sopivaan vauhtiin. Eteneminen on pääosin
suoraviivaista, kun koira tekee jälkityötä. 1. osuudella Hurman mielessä on
monta muutakin hajua kuin veren tuoksu. Hetken jäljestettyään koira
seurailee riistapolkujakin, palaa kehotuksesta pari kertaa jäljelle. 1. osuuden
puolivälissä tulee 1. hukka. Uusi alku ja hetken kuluttua sama toistuu, 2.
hukka hieman ennen kulmaa. Kulmalle sivusta, makuu merkataan
erinomaisesti. Nyt alkaa loistava, hyvin etenevä jälkityö, se kestää melkein
koko 2. osuuden. Juuri ennen 2. kulmaa tuoreet riistajäljet houkuttavat aina
hukkaan asti, 3. hukka ja koe keskeytyy. Harjoitellen kaadolle, se kiinnosti. 2.

makuu myös merkittiin erinomaisesti. Kokemusta ja treeniä.

mäyräkoira, pitkäkarvainenuros, s. 14.04.2018

Rek. no FI28200/18

BATTABI'S GREGORY DELUXE

AVO 1

Olander Mona

42 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Kari Taavila
(6)

5 pistettä

Jäljestämisvarmuus

(12)

10 pistettä

Työskentelyn etenevyys

(10)

10 pistettä

Lähtö, kulmat, makaukset

(14)

10 pistettä

Käyttäytyminen kaadolla

(3)

3 pistettä

Yleisvaikutelma

(5)

4 pistettä

Jäljestämishalukkuus

Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna jäljelle. Bamse jäljestää sekä maa- että
ilmavainua käyttäen pääosin suoraviivaisesti rauhallista vauhtia. Bamse on
tietoinen jäljen sijainnista, vaikka se ei täysin jäljen päällä kuljekaan. 1.
osuus edetään hyvin, hieman ennen 1. kulmaa Bamse aloittaa riistapolkujen
tarkistelun. Tässä pyöritään jonkin aikaa, vasta kehotuksien jälkeen vahvasti
ilmavainulla 1. makuulle. Kulmalle sivusta, makuu syödään. 2. osuus on
kopio 1. osuudesta. Kulmalla Bamse menee riistapolkua pitkin makuun
takaa, kiertää takaa ja ohittaa makuun. 3. osuus samaa asiantuntevaa
jälkityötä. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Aloitteleva nuorukainen, jonka
kokemattomuus näkyi kulmilla.

VOI-koirat
mäyräkoira, karkeakarvainennarttu, s. 03.03.2012

Rek. no FI22334/12

HIHUNDIN MUISTO

VOI -

Axelsson Tua

0 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Tua Axelsson
Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna liikkeelle. Magda jäljestää maa- ja
ilmavainua vaihdellen suoraviivaisesti jäljen päällä tai sen välittömässä
läheisyydessä. Heti alussa kärryura houkutti koiran jäljen sivuun, veriura ei
löydy. 1. hukka. Aloitus 1. makuulta. Nyt edetään hyvin kulmalle, jolla katko.
Magda menee veretyksen loppuun ja sitkeästi rengastaen veriura löytyy.
Edetään vauhdikkaasti, 2. makuu ylitetään. 2. osuuden loppu edetään hyvin
nuoressa männikössä. Tultaessa vanhaan metsätyyppiin Magda poistuu
määrätietoisesti jälkiuralta, 2. hukka. Uusi alku, mutta jälki ei kiinnosta,
ohjaaja keskeyttää kokeen juuri ennen 2. kulmaa. Magda näytti mitä osaa,
mutta ne metsän muut tuoksut olivat tänään liikaa.

mäyräkoira, lyhytkarvainennarttu, s. 17.12.2017

Rek. no FI13374/18

HÄNNÄNHUIPUN VAIN MUUTAMAN
DOLLARIN TÄHDEN

VOI 0

Tuokko Jesse

0 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Jesse Tuokko
Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna jäljelle. Mellon jäljestää reipasta vauhtia
pääosin suoraviivaisesti käyttäen sekä maa- että ilmavainua. Alussa koira
hieman pyörii jäljen tuntumassa. Sitten työote paranee ja edetään hienosti
jäljen päällä. 1. makuu ylitetään ja 2. makuu merkataan erinomaisesti. 1.
kulma, jolla katko, mennään ensin veretyksen loppuun ja sitten
jäljentekijöiden jälkiä pitkin uudelle osuudelle. 2. kulma pienellä takalenkillä.
3. osuuden alussa tulee Mellonin musta hetki. Koira päästää pienen
herätyshaukun ja poistuu kolmasti määrätietoisesti jäljeltä ja koe keskeytyy 3
hukkaan. Harmillinen loppu hyvälle jälkityölle.

